
 
 

План 

роботи деканату географічного факультету 

на 2021-2022 навчальний рік 
 

С К Л А Д Д Е К А Н А Т У: 
 

1. Заячук М.Д. – декан географічного факультету, д.геогр.н., доцент. 

2. Пасічник М.Д. – заступник декана з навчально-методичної роботи та 

проєктного менеджменту, к.геогр.н., доц. кафедри гідрометеорології та 

водних ресурсів. 

3. Брик С.Д. – заступник декана з виховної, організаційної роботи та 

студентських питань, к.геогр.н., асист. кафедри географії та менеджменту 

туризму. 

4. Холявчук Д.І. – заступник декана з наукової роботи та інформаційної 

політики, к.геогр.н., доц. кафедри фізичної географії, геоморфології та 

палеогеографії. 

5. Вацеба В.Я. – к.геогр.н., доц., завідувач кафедри економічної географії та 

екологічного менеджменту. 

6. Рідуш Б.Т. – д. геогр.н., проф., завідувач кафедри фізичної географії, 

геоморфології та палеогеографії. 

7. Костащук І.І. – д. геогр.н., доц. завідувач кафедри географії України та 

регіоналістики. 

8. Ющенко Ю.С. – д. геогр.н., проф., завідувач кафедри гідрометеорології та 

водних ресурсів. 

9. Король О.Д. – д. геогр.н., доц., завідувач кафедри географії та 

менеджменту туризму. 

10. Бучко Ж.І. – д. геогр.н., доц., завідувач кафедри соціальної географії та 

рекреаційного природокористування. 

11. Сухий П.О. – д. геогр.н., проф., завідувач кафедри геодезії, картографії та 

управління територіями. 

12. Кілінська К.Й. – д. геогр.н., проф. кафедри соціальної географії та 

рекреаційного природокористування, голова профбюро географічного 

факультету. 

13. Долинська Т.В. – диспетчер деканату географічного факультету. 

ГРАФІК ЗАСІДАНЬ ДЕКАНАТУ – щосереди, 11 год.10 хв. 



 

 

 

Вересень: 

І 
 

Організаційна робота 

 

1. Про організацію освітнього процесу в І семестрі 2021-2022 н.р. 

2. Визначення основних пріоритетів 2021-2022 навчального року та 

затвердження планів роботи деканату. 

3. Про результати вступної компанії 2021 р. 

4. Обговорення та затвердження планів роботи навчально-методичної ради 

та методичних комісій географічного факультету за спеціальностями: 

106 «Географія», 103 «Науки про Землю», 014.07 «Середня освіта 

(Географія)», 073 «Менеджмент», 193 «Геодезія та землеустрій», 242 

«Туризм» на розширеному засіданні деканату. 

5. Про визначення кількості ставок професорсько-викладацького складу та 

навчально-допоміжного персоналу географічного факультету 

6. Про підсумки літньої екзаменаційної сесії 2021-2022 н.р. 

7. Про переведення здобувачів вищої освіти на індивідуальний графік 

навчання. 

8. Про підготовку до акредитації ОП «Середня освіта (Географія)», ОП 

«Гідрологія», ОП «Регіональний розвиток і просторове планування» 

другого магістерського рівня вищої освіти. 

9.  Про розробку та реалізацію освітніх програм курсів

 підвищення кваліфікації вчителів географії. 

10. Про результати опитувань здобувачів вищої освіти. 
 

Жовтень: 
 

11. Про розробку системи заходів щодо активізації профорієнтаційної роботи 

серед майбутніх абітурієнтів географічного факультету. 

12. Про внесення змін до ОП «Регіональний розвиток та просторове 

планування» у зв’язку з введенням у дію Стандарту вищої освіти. 

13. Про заходи популяризації академічної доброчесності. 
14. Про формування індивідуальної траєкторії навчання здобувачів вищої 

освіти. 
 

Листопад: 
 

15. Підготовчі роботи до річного звіту декана доц. Заячука М.Д. та основні 

напрями роботи деканату у 2022 році. 

16. Про стан поповнення платформи дистанційного навчання та 

репозитарію. 

17. Про діяльність студентського самоврядування. 

18. Про підготовку до акредитації ОП «Середня освіта (Географія)», ОП 

«Гідрометеорологія», ОП «Міжнародний туризм» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. 



19. Про роботу викладачів геофаку з підвищення кваліфікації вчителів 

географії. 

20. Про результати модульного контролю. 

21. Про організаційне та методично-наукове забезпечення ОП «Менеджмент 

туристичної індустрії», ОП «Регіональний розвиток і просторове 

планування», ОП «Геодезія та землеустрій», ОП «Готельно-ресторанний 

сервіс і туроперейтинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

22. Про рекомендації звітів експертних груп про результати акредитаційної 

експертизи ОП «Середня освіта (Географія)», ОП «Гідрометеорологія», 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 
 

Грудень: 
 

23. Про результати акредитаційної експертизи ОП «Середня освіта 

(Географія)», ОП «Гідрологія», ОП «Регіональний розвиток і просторове 

планування» другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

24. Про підсумки виробничої та асистентської практики. 

25. Про реалізацію Стратегії розвитку географічного факультету у 2021-2022 

н.р. 

26. Обговорення звітів голів екзаменаційних комісій (магістерський рівень) 

про підсумки роботи комісій та подолання існуючих проблем в 

навчально-виховному процесі. 

27. Про профорієнтаційну роботу у закладах вищої освіти І та ІІ рівня 
акредитації. 

28. Про результати акредитаційної експертизи ОП «Середня (Географія)», 

ОП «Гідрометеорологія», першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 
 

Січень: 
 

29. Аналіз кадрового потенціалу географічного факультету на відповідність 

Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності. 

30. Обговорення річної звітної доповіді декана доц. М.Д. Заячука. 

31. Про наукову роботу здобувачів вищої освіти. 

32. Обговорення та затвердження заходів щодо реалізації критичних 
зауважень, висловлених у ході роботи над звітами голів ЕКів геофаку. 

 

Лютий: 

33. Про організацію освітнього процесу у ІІ семестрі 2021-2022 н.р. 

34. Про організацію освітнього процесу на заочній формі навчання. 

35.Про переведення здобувачів вищої освіти на індивідуальний графік 

навчання. 

36. Про підсумки зимової заліково-екзаменаційної сесії. 

37. Про результати опитування здобувачів вищої освіти. 
 

Березень: 
 

38. Про результати опитування стейкхолдерів та розгляд рекомендацій Ради 

стейкхолдерів географічного факультету. 



39. Підготовчі роботи щодо проведення літніх виробничих та навчальних 

практик на факультеті. 

40. Про затвердження робочих навчальних планів на 2022-2023 н.р. 

41. Про профорієнтаційну роботу в загальноосвітніх закладах освіти. 

42. Звіти здобувачів наукових ступенів про хід підготовки та захист 

докторських дисертацій. 

43. Про стан практичної підготовки здобувачів вищої освіти та співпрацю зі 

стейкхолдерами. 

44. Про рекомендації звіту експертної групи про результати акредитаційної 

експертизи ОП «Міжнародний туризм» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти. 
 

Квітень: 
 

45. Про підготовку проектів конкурсних наукових робіт у колективах кафедр 

географічного факультету. 

46. Про продовження дії контрактів викладачів на наступний період. 

47. Про результати акредитаційної експертизи ОП «Міжнародний туризм» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 
 

Травень: 
 

48. Про виховну роботу на географічному факультету. 

49. Про організацію роботи екзаменаційних комісій та літню екзаменаційну 

сесію на факультеті. 

50. Про наукову роботу на географічному факультеті. 
 

Червень: 
 

51. Попереднє обговорення звітів голів екзаменаційних комісій 

(бакалаврський рівень) про підсумки роботи комісій та подолання 

існуючих проблем в навчально-виховному процесі. 

52. Про планування штатного розпису кафедр. 
 

ІІ. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ ГЕОГРАФІЧНОГО 

ФАКУЛЬТЕТУ (План роботи додається). 
 

ІІІ. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ 

ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (План роботи додається). 
 

IV. ПЛАНУВАННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ НА ГЕОГРАФІЧНОМУ 

ФАКУЛЬТЕТІ. 

(За календарними планами роботи кафедр, календарними планами виконання 

науково-дослідних робіт, ТЗ тем, індивідуальними планами робіт здобувачів 

наукових ступенів розглядаються і затверджуються Вченою радою 

географічного факультету). 
 

V. ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (План 
додається) 
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